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Samarbeidsparter 
 
Vi samarbeider tett med organisasjonen 

Grace Gospel Fellowship i Agra, der pastor 

L.D. Gupta er leder. De driver både 

menighet, barnehjem og etterhvert også 

skole (byggingen av skole startet høsten 

2018). 

 

På bildet er pastor Gupta sammen med sin 

kone Vandana, og de har 4 barn. De har 

besøkt Norge flere ganger. 

Informasjonsbrosjyre 

Faddere, faste givere, engangs støtte, 
praktisk hjelp eller bønn, 

- Gud velsigner dere! 



Med hjerte for India er  en  
organisasjon som ble opprettet i 2011, 
men arbeidet startet flere år før dette.  
I 2012 kjøpte vi en tomt i utkanten av 
byen Agra, India. Den er på 5,5 mål og 
rommer to barnehjems hus og skole-
bygg samt flere bygg som vakthus, 
gjestehus og garasje. Vi samarbeider 
med en organisasjon i India ved navn 
«Grace gospel fellowship» som ledes 
av pastor L.D Gupta. 

Barnehjem 

Barnehjemmet «Grace Mercy Home» 
startet i 2005, og fram til 2014 var 
dette i et annet bygg i Agra, da det ble 
flyttet til nåværende tomt. Det er to 
barnehjems hus på tomta med plass til 
12 barn pr. hus. Det er mulighet for å 
bygge i høyden om behovet for  
utvidelse åpner seg. Foreldreløse barn 
og/eller barn fra vanskeligstilte hjem 
kan bo her i korte eller lengre perioder.  

BARNEHJEM 
MENIGHET 

EVANGELISERING 
OMSORG 

SKOLEGANG 
LEDERTRENING 

Vår visjon 
 
MED HJERTE FOR INDIA er en 
organisasjon som jobber for å: 

 

 Løfte mennesker fra mørket til lys 

både åndelig og materielt.  

 Gi fattige barn omsorg og skolegang. 

 Støtte Indiske organisasjoner og 

enkeltpersoner. 

De skal få lære at Gud er en barmhjertig Gud, og at han vil la sitt lys 
skinne for menneskene. De som sitter i mørket og i dødens skygge 

skal se Guds lys, og de skal bli ført på fredens vei. 

Lukas evangelium 1,78-79 

Håp for livet,  

og for evigheten. 
Barna får omsorg, kost, losji, skole-
gang og det de ellers skulle trenge. Vi 
har flere ansatte her: «Foreldre», 
kokk, bussjåfør m.fl.  

Skolegang og utdannelse 

Med hjerte for India er også med på å 
sende flere hjemmeboende barn på 
skole i byen Agra. Dette er hoved-
saklig barn fra 
menigheten vi  
samarbeider med, 
men også noen 
utenom. Flere ung-
dommer har også fått 
høyere utdannelse i 
løpet av årene vi har 
jobbet med dette. 

Skolebygg 

Med hjerte for India startet høsten 
2018 arbeidet med å bygge en 
barneskole på tomten vår i Agra.  
Med en skole ønsker vi å gi 
barnehjemsbarna et trygt sted å lære, 
men vi ønsker også at det skal bli et 
løft for nabolaget og at det vil skape  
arbeidsplasser. 

Evangelisering/menighetsarbeid : 

Vi støtter pastor Gupta og hans  
familie. Det er de som står for den 
praktiske gjennomførelsen av det som 
vi sammen blir enige om å få gjort i 
India. Gupta er pastor for en 
voksende menighet i Agra. Han har 
også flere «utposter» og møter i andre 

bydeler. Det drives også 
barneklubb og «leirer».  
 
Virksomheten i Agra er 
vår hovedvirksomhet, 
men vi både har støttet, 
og støtter andre  
personer/virksomheter i 
India også. 

Jeg ser Jesus i hvert menneske. 
Jeg sier til meg selv, dette er en 

sultende Jesus, jeg må mette 
han. Dette er en syk Jesus. 
Denne er spedalsk eller har 
koldbrann, jeg må vaske han 
og ta meg av han. Jeg tjener 

fordi jeg elsker Jesus. 

Mor Teresa 


